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^ U O PRINCIPR REGENTE Fnço sa-

^^ bcr aos que este Alvará virem
,
que Tendo

coiisÍLleraçao d Representação
, que Me fez

o Cônsul da Na^-ao Ingleza : Hei por bem
Crear nesia Cidade hum Juiz Conservador

pára que processe , e sentenceie as Causas

,

que pertencerem á mesma Nação, na forma

que praticava o Juiz Conservador
,

que

havia em Lisboa.

Pelo que Mando á Meza do Desembargo do P.iço , e

da Consciência e Ordens , aos Governadores das Relações

do Rio de Janeiro, e Bahia , aos Governadores, e Capi-

tães Generaes , a- todos os Ministros de Justiça , e mais

Pessoas , a quem pertencer o conhecimento , e execução

deste Alvará, que o cumprao, e guardem, e façao cum-

prir, e guardar táo inteiramente, como nelle se contém,

náo obstante quaesquer Leis, Alvarás, Decretos, Regi-

mentos , ou Ordens em contrario, porque todas , e todos

Hei por bem derogar para este effeito somente , como se

delles fizesse expressa, e individual menção, ficando alias

sempre em seu vigor. E este valerá como Carta passada

pela Chancellaria, ainda que por ella não hade passar, e

que o seu efl^eito haja de durar mais de hum anno , sem

embargo das Ordenações em contrario : Registando-se em
todos os lugares , onde se costumão registar semelhantes

Alvarás. Dado no Palácio do Rio de Janeiro em quatro

de Maio de mil oitocentos e oito.

PRÍNCIPE :

D. Fernando José de PortugaL
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' Z/i;^r^ , por que Fossa Alteza Real ha por bem
crear nesta Cidade hum Juiz Conservador da Na-

ção Ingkza
',
na forma acima declarada.

Para Vossa Alteza Real ver*

^oão Alvares de Miranda Varejao o fez.

Registado nesta Secretaria de Estado dos Negócios
do Brazil no Livro I. de Leis , Alvarás , e Cartas Regias
a foi. 5> verso. Rio de Janeiro em cinco de Maio de mil

oitocentos e oito.

Joaquim António Lopes da Costa,

Na Impressão Regia.






